
INFORMACJA O PLANOWANYM WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2015 (2 – 15 lutego 2015 r.)

I.             SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA  

1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Matejki 3

Dyrekcja  SP  1  poinformowała  Dyrektora  ZOJO,  że  z  uwagi  na  prace  związane  z  budową  sali 

gimnastycznej, placówka nie będzie organizować wypoczynku zimowego. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Chopina 37

Szkoła planuje organizację zajęć opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz warsztatów zainteresowań 

(matematycznych, szachowych, teatralnych) w pierwszym tygodniu ferii tj. od 2. do 6 lutego 2015 r. 

oraz warsztatów muzycznych w dniach od 2 do 4 lutego 2015 r. w następujących godzinach:

- zajęcia opiekuńcze na świetlicy 8.00 – 12.00

- warsztaty matematyczne 9.00 – 13.00

- warsztaty szachowe 8.00 – 10.00

- warsztaty teatralne 10.00 – 12.00

- warsztaty muzyczne 8.00 – 12.00

Planowany jest udział od 10 do 15 dzieci na każdych warsztatach. Zgłoszenia uczniów są 

przyjmowane na bieżąco. Udział w warsztatach będzie bezpłatny.

Ponadto odbędą się zajęcia sportowe we współpracy z MOSiR. 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gen. Hallera 8

W czasie pierwszego tygodnia ferii (2 – 6 lutego 2015 r.) w godz. od 9.00 do 12.00 organizowane 

będą  w  szkole  warsztaty  zainteresowań:  „Cztery  żywioły  –  w  świecie  doświadczeń”,  kulinarne 

„Potrawy  jak  z  bajki”,  plastyczne  „Malowanki  wycinanki  –  bajkowe  niespodzianki”,  sportowe 



„Ruchowe  zabawianki”  oraz  taneczne  „Tańczyć  każdy  może”.  Rodzice  ponoszą  koszt  zakupu 

artykułów spożywczych i materiałów na warsztaty doświadczalne, plastyczne i kulinarne w wysokości  

25 zł oraz opłatę za ciepłe posiłki w wysokości 20 zł. Planowany jest udział 65 dzieci w warsztatach.

4. Szkoła Podstawowa nr 4, Plac Wolności 7a

Szkoła planuje organizację zimowiska stacjonarnego w dwóch turnusach (2 – 6 lutego 2015 r. i 9 – 13  

lutego 2015 r.) w godzinach od 9.00 do 14.00. Przewiduje się udział 60 dzieci. 

W ramach zimowiska udostępniony będzie basen, sala gimnastyczna oraz stołówka szkolna (drugie 

śniadanie i obiad). Dodatkowo zaplanowano zabawy oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, 

wyjścia do kina, kulig oraz udział w zajęciach dla dzieci w Bibliotece Miejskiej. Koszt udziału dziecka w 

zimowisku to 80 zł na tydzień.

5. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 68

Zaplanowano organizację zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zajęć opiekuńczych na świetlicy szkolnej  

codziennie przez okres ferii  zimowych tj.  od 2 do 13 lutego 2015 r.  Zajęcia odbywać się będą od 

poniedziałku  do  piątku  w godz.  od  9.00  do  13.00.  Przewiduje  się  udział  25  dzieci.  Zajęcia  będą  

prowadzone przez 2 nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. 

Zajęcia będą bezpłatne. 

6. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Bielska 247

Szkoła organizuje zimowisko stacjonarne od 2 do 6 lutego 2015 r. w godz. 8.00 do 14.00.  Przewiduje 

się  udział  ok.  50  uczniów.  Dzieci  będą miały  zapewniony ciepły  posiłek  oraz  herbatę.  W ramach 

zimowiska  odbędzie  się:  wyjazd  do  muzeum oraz  zajęcia  sportowe na lodowisku.  Odpłatność  za 

udział w zimowisku wynosi 50 zł. 

7. Gimnazjum nr 1, ul. Michejdy 1

Na terenie Gimnazjum odbędą się warsztaty zainteresowań:

- historyczno-regionalne od 4 do 6 lutego 2015 r. (w ramach warsztatów zaplanowano wycieczkę do 

muzeum w Karwinie lub Ostrawie),



-  naukowe od 2 do 4 lutego 2015 r.  (w ramach warsztatów zaplanowano wycieczkę do Centrum  

Techniki w Ostrawie).

Koszt biletów wstępu pokrywa Rada Rodziców, natomiast koszty przejazdu ponoszą rodzice.

Ponadto w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowane zostaną plastyczne 

warsztaty zainteresowań od 5 do 13 lutego 2015 r.

8. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szymanowskiego 9

Zaplanowano realizację warsztatów artystyczno-informatycznych (02.02. – 06.02.2015 r. od 9.00 do 

13.00)  oraz  zajęć  rekreacyjno-sportowych  (09.02.  –  13.02.2015  r.  od  8.00  do  13.00).  Udział  

w zajęciach jest bezpłatny. W czasie ferii zimowych stołówka szkolna jest nieczynna. 

9. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 1

Gimnazjum  nr  3  będzie  organizatorem  zimowiska  w  okresie  ferii.  Zaplanowano  udział  ok.  20 

gimnazjalistów.  Uczniowie  będą  mieli  dostęp  do  stołówki  szkolnej.  W  ramach  zimowiska 

przewidziano wyjścia do kina, na lodowisko oraz wycieczki. Koszt udziału w zimowisku wynosi 100 zł,  

jednak możliwe jest zwolnienie z opłaty w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto  Gimnazjum  nr  3  w  ramach  współpracy  z Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci  organizuje 

zimowisko dla 80 uczestników oraz warsztaty informatyczne w wymiarze 20 godzin. 

II.       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie, Akcja „Zima w mieście”

1. ZAJĘCIA STAŁE
Lodowisko „za jeden uśmiech”
Miejsce lodowisko w hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie ul. Sportowa 1
Termin 02.02, 04.02, 06.02, 09.02, 11.02, 13.02
Godzina 10:30 – 11:30
W trakcie ślizgawek animatorzy przeprowadzać będą różne konkursy sprawnościowe.
Ze względów bezpieczeństwa jednorazowo może wejść na ślizgawkę 200 osób.
Wstęp wolny dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych za okazaniem legitymacji 
szkolnej. Wstęp nie dotyczy grup zorganizowanych. 



Basen „za jeden uśmiech”
Miejsce basen Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Plac Wolności 7a
Termin od poniedziałku do piątku 2-13.02
Godzina 12:00 – 13:00
Ze względów bezpieczeństwa jednorazowo w basenie może przebywać max. 30 osób w wieku do 16 
roku życia.
Wstęp wolny dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych za okazaniem legitymacji 
szkolnej. Wstęp nie dotyczy grup zorganizowanych. 

Miejsce basen UŚ w Cieszynie ul. Paderewskiego 9
Termin 2.02, 4.02, 6.02, 10.02, 12.02
Godzina 10:00 – 11:00
Ze względów bezpieczeństwa jednorazowo w basenie może przebywać max. 40 osób.
Wstęp wolny dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych za okazaniem legitymacji 
szkolnej. Wstęp nie dotyczy grup zorganizowanych. 

Narciarstwo biegowe 
Miejsce boiska „Pod Wałką” ul. Bolko Kantora 10
Termin Wtorki 3.02, 10.02 i czwartki 5.02, 12.02
Godzina 10:00 – 11:30
W razie braku śniegu zajęcia odwołane. 

Warsztaty szachowe
Miejsce Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” 
Termin 2-5.02, 9.02, 12.02
Godzina 10:00 – 13:00 2-5.02

16:00 – 19:00 2.02, 5.02, 9.02, 12.02
Narciarstwo zjazdowe
Miejsce stok „Cieślarówka” ul. Rajska
Termin 10-13.02
Godzina 17:00 – 19:00
Rywalizacja w ramach XI Szkolnej Ligi. Treningi jazdy technicznej i na tyczkach.

Snowboard
Miejsce stok „Cieślarówka” ul. Rajska
Termin Czwartki 5.02, 12.02
Godzina 10:00 – 11:30

Platforma snowboardowa
Miejsce platforma za halą widowiskowo – sportową w Cieszynie ul. Sportowa 1
Termin Poniedziałki 2.02, 9.02
Godzina 10:00 – 12:00

Sport pod lupą
Spotkania z cieszyńskimi sportowcami, prezentującymi tajniki dyscypliny i sprzętu związanego z 
danym sportem m. in.  motocross, narciarstwo zjazdowe i biegowe, snowboard, kolarstwo, hokej.
Miejsce Hala widowiskowo – sportowa ul. Sportowa 1
Termin 02.02, 04.02, 06.02, 09.02, 11.02, 13.02
Godzina 11:45

Hokejowe ABC
Miejsce lodowisko w hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie ul. Sportowa 1



Termin Środy 4.02, 11.02
Godzina 17:00 – 18:00

Ferie z karate
Miejsce sala treningowa KS „SHINDO” ul. Śrutarska 39
Termin Poniedziałki 2.02, 9.02  i piątki  6.02, 13.02
Godzina 14:00 – 15:15

2. ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE W SZKOLNYCH SALACH GIMNASTYCZNYCH:

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Cieszynie
Termin 2-6.02, 9-13.02
Godzina 9:00 – 12:00
Miejsce Gimnazjum nr 1 w Cieszynie
Termin 2-6.02
Godzina 9:00 – 13:00
Miejsce Gimnazjum nr 2 w Cieszynie
Termin 2-6.02, 9-13.02
Godzina 9:00 – 12:00

3.  IMPREZY DODATKOWE

Walentynkowe DISCO 
Miejsce lodowisko w hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie ul. Sportowa 1
Termin 14.02
Godzina 19:00 – 20:30
Bilet 5 zł

Zawody freestylowe i narciarskie
Miejsce stok „Cieślarówka” ul. Rajska
Termin 14.02
Godzina 11:00 – 13:00 (treningi od 9:30)

Turniej koszykówki
Miejsce sala sportowa MOSiR al. Łyska 21
Termin 13.02
Godzina 10:00 – 13:00

Turniej piłki nożnej szkoły podstawowe
Miejsce hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
Termin 5.02
Godzina 09:00 – 13:00

Turniej piłki nożnej szkoły gimnazjalne
Miejsce hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
Termin 12.02
Godzina 09:00 – 13:00

Sportowy dzień z SP7
Miejsce sala sportowa MOSiR al. Łyska 21
Termin 4.02
Godzina 9:00 – 12:00



Sportowa gra miejska
Miejsce obiekty sportowe Cieszyna
Termin 3.02 lub 10.02 (w razie niepogody)
Godzina 10:00 – 13:00

IV. WYJAZDOWE I STACJONARNE FORMY WYPOCZYNKU

TURYSTYKA
Obóz narciarski MOSiR
Miejsce Kościelisko
Termin 31.01-07.02
Ilość uczestników 40

XVI Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny Człapoków
Miejsce Beskid Śląski – meta Tuł
Termin 15.02
Ilość uczestników 100

SPORT
Zimowisko koszykarskie KS MOSiR Cieszyn 
Miejsce Cieszyn 
(sala sportowa MOSiR, sala Schroniska Młodzieżowego, basen SP 4, lodowisko)
Termin 9-13.02
Ilość uczestników 35

                                                                                                                                                                                       

                                                           INSTYTUCJE KULTRY  

Cieszyński Ośrodek Kultury „DOM NARODOWY”

Dla najmłodszych podczas ferii przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych zajęć w formie 
warsztatów, pokazów i spotkań.

2 II, g. 11.00 

„ZIMOWE ZWIERZAKI” - warsztaty ceramiczne

Uczestnicy zajęć wybiorą zwierzątko, które najbardziej kojarzy im się z zimową porą. Może to będzie 
pingwin, foka, miś polarny...? Z plastra gliny wyczarujemy ciekawą ozdobę w kształcie wybranego 
zwierzaka. Dzięki użyciu samoutwardzalnej gliny dzieci będą mogły wykonaną pracę zabrać do domu.

3 II, g. 11.00 

„ZIMOWE ZWIERZAKI” - warsztaty ceramiczne

4 II, g.10.00 

„HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁA...” -  robimy karmnik dla naszych skrzydlatych przyjaciół 



Na zajęciach dowiemy się jak materiały pochodzące z recyklingu można twórczo i pożytecznie 
przywrócić do życia. Tym razem z plastikowej butelki zrobimy karmnik – zimową „ptasią stołówkę”

5 II, g. 10.00 

„WYCZAROWANE Z PAPIERU” – warsztaty origami  

W origami punktem wyjścia jest kartka papieru, której nie można ciąć, kleić, dodatkowo 
zdobić i z której przez zginanie tworzone są przestrzenne figury. 

Podczas zajęć dzieci krok po kroku poznają technikę tej pochodzącej z Chin a rozwiniętej  w 
Japonii sztuki składania papieru.

5 II, g. 16.00 

SZKÓŁKA SZACHOWA DLA NAJMŁODSZYCH

Jak co roku podczas ferii zimowych zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach szkółki 
szachowej, która zawsze przyciąga wielu zainteresowanych i cieszy się dużym powodzeniem. 
Uczestnicy będą mogli poznać ABC tej pasjonującej gry. 

6 II, g.10.00 

„MAGICZNA KONSOLA" -  warsztatów dla małych dj-ów

DJ - kto to taki? Jak wygląda i na czym polega jego praca? Czy trzeba bać się mikrofonu? Czy 
mikserem zrobimy ciasto, a może coś innego? Odpowiemy na te i wiele innych pytań...

9 II, g.10.00 

„ŚNIEŻYNKA..., PIERZYNKA...” - warsztaty rękodzieła 

Na zajęciach uszyjemy „śniegową” kulę, którą ozdobimy guzikami, koronkami, śnieżynkami z filcu i 
materiału....

10 II, g. 10.00 

„KRÓLOWA ŚNIEGU” - warsztaty plastyczno-teatralne 

Inspiracją warsztatów jest znana baśń J. CH. Andersena. Wykonamy postacie z baśni i scenografię do 
niej. W 2 części zajęć dzieci w drewnianym teatrzyku (replika Sceny Starego Teatru w Kopenhadze, na 
której niegdyś występował sam Andersen) wystawią spektakl lalkowy „Królowa Śniegu”. Będzie nam 
towarzyszyć pozytywkowa muzyka . 

11 II, g.10.00

„KARNAWAŁOWE MASKI” - warsztaty plastyczne



Z rożnych materiałów plastycznych wykonamy i pięknie ozdobimy maski. Porozmawiamy też o 
karnawałowych zwyczajach....

12 II, g. 10.00 

„PAPIEROWE FANTAZJE” - origami

Wystarczy kolorowa kartka papieru i odrobina fantazji, by wyczarować zwierzęta, drzewa, kwiaty …. 

12 II, g. 16.00 

SZKÓŁKA SZACHOWA DLA NAJMŁODSZYCH

„...Szachy to nie tylko gra ale i dyscyplina sportowa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza 
ucząc go przewidywania, logicznego myślenia, sportowego współzawodnictwa, cierpliwości, 
trenuje pamięć... - także w czasie zimowej laby”.

13 II, g.10.00 

„BUKIECIKI Z BIBUŁY”– warsztaty rękodzieła

Na warsztatach dzieci z „krepiny” wykonają rożne kwiaty: różyczki, stokrotki, krokusiki, hiacynty, z 
których powstaną bukieciki. Będą je mogły podarować kochanej osobie.... 

Uwaga!

Warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, zapisy, ilość miejsc ograniczona. Warunkiem 
uczestnictwa jest dokonanie wpłaty (karnet na 10 zajęć  –  60 zł, bilet pojedynczy – 7 zł) na 
tydzień przed imprezą.  Na zajęcia szachowe wstęp wolny. 

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

ODDZIAŁ DLA DZIECI
02.02 godz.14.00 - „Otuleni śniegiem” - warsztaty plastyczne 

03.02 godz.14.00 - „Królewski bon ton”- warsztaty edukacyjno- wychowawcze 

04.02 godz.14.00 - „Lodowa kraina”- warsztaty plastyczne 

06.02 godz.14.00- „WyGRYwamy”- turniej gier planszowych.

09.02 godz.14.00 - „Zwierzęta, które lubią zimę”- warsztaty plastyczne 

10.02 godz.14.00 - „Zima w dolinie ...”- warsztaty literackie 

11.02 godz.14.00- „Zima na ulicy Głębokiej”- warsztaty plastyczne 

13.02 godz. 14.00- „WyGRYwamy”- turniej gier planszowych.



Dla grup zorganizowanych proponujemy warsztaty przedpołudniowe prowadzone w dwóch cyklach 
tematycznych:

 „Zima w dolinie Muminków”- warsztaty literackie.●

 „Zimobranie”- warsztaty regionalne związane ze zwyczajami i obrzędami na Śląsku ●

   Cieszyńskim.

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA YOURmedi@TWOJEmedia

03.02 godz.16.30 – FOTOmedia – warsztaty fotograficzne (grupa stała)

04.02 godz.13.00 – TRAVELmedia – warsztaty taniego podróżowania

04.02 godz.16.00 – FOTOmedia – warsztaty fotograficzne dla seniorów

06.02 godz.13.00 – TRAVELmedia – warsztaty taniego podróżowania

07/08.02 – NOC GIER KOMPUTEROWYCH (startujemy o godz. 20.00)

10.02 godz.16.30 – FOTOmedia – warsztaty fotograficzne (grupa stała)

11.02 godz.13.00 – TRAVELmedia – warsztaty taniego podróżowania

11.02 godz.16.00 – FOTOmedia – warsztaty fotograficzne dla Seniorów

13.02 godz.13.00 – TRAVELmedia – warsztaty taniego podróżowania

14/15.02 – NOC GIER Z PRĄDEM I BEZ PRĄDU (startujemy o godz. 20.00)

KSIĄZNICA CIESZYŃSKA

w  czasie  zbliżających  się  ferii  zimowych  Książnica  Cieszyńska  zaprasza  wszystkich 
zainteresowanych, szczególnie zaś młodzież gimnazjalną i licealną do udziału w pokazach i 
warsztatach  poświęconych  dziejom  książki,  kulturze  piśmienniczej  i  historii  Śląska 
Cieszyńskiego.  Zajęcia  ilustrowane  pokazami  zabytkowych  rękopisów  i  druków, 
wzbogacone  multimedialnymi  prezentacjami  oraz  nauką  praktycznego  korzystania  ze 
zbiorów  biblioteki,  odbywać  się  będą  w  dniach 04-13  lutego  2015 r.  siedzibie  Książnicy 
Cieszyńskiej,  przy  ul.  Menniczej  46  w  Cieszynie.  Udział  w  pokazach  i  warsztatach  jest 
bezpłatny.



ZAMEK CIESZYN

Warsztaty plecionkarstwa dla dzieci 
termin: 4 lutego 2015
godz. 10.00 do 13.00 (I tura) 

           14.00 do 17.00 (II tura)

miejsce: Zamek Cieszyn 
organizator: Stowarzyszenie Serfenta i Zamek Cieszyn 
udział jest bezpłatny, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń
zgłoszenia: ltrojan@zamekcieszyn.pl lub tel. 33 851 08 21 wew. 30.
 
 
Warsztaty będą szansą nauczenia się razem z ekipą Stowarzyszenia Serfenta  podstaw 
plecionkarstwa. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież (od lat 7). Warsztaty 
poprzedzi zwiedzanie wystawy „Viva Basket! – 11 tysięcy kilometrów”, prezentującej 
plecionkarstwo polskie i norweskie. To efekt badań etnograficznych, jakie Stowarzyszenie 
Serfenta prowadziło w obu tych krajach.  Ekspozycję można oglądać do 15 lutego w Zamku 
Cieszyn (antresola i Basteja, naprzeciw Informacji Turystycznej).
Informacje: www.zamekcieszyn.pl lub serfenta.pl.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Elżbiety
Półkolonia w czasie ferii zimowych –  termin 31.01-14.02.2015

2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
„My się zimy nie boimy” - ferie w „Kontakcie” - termin 02.02-15.02.2015

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie
Półkolonia  zimowa dla  z  cieszyńskich  szkół  podstawowych  i  gimnazjów – termin  02.02-
13.02.2015

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie
Zimowe  warsztaty  zainteresowań  dla  uczniów  cieszyńskich  gimnazjów  –  termin  02.02-
13.02.2015

5. Towarzystwo Sportowe „PIAST”
Zimowy obóz dochodzeniowy – termin 02.02-11.02.2015

http://serfenta.pl/
http://www.zamekcieszyn.pl/
mailto:ltrojan@zamekcieszyn.pl

